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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby nagrywanej

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………………………………..
wyrażam zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska, głosu nieodpłatnie i
bezczasowo przez
Stowarzyszenie Żarski Zamek w Żarach
w ramach projektu EtnoPolska edycja 2022: „Od produkcji rękodzielniczej do maszynowej. Tradycje
włókiennicze w Żarach”
w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, handlowych i informacyjnych związanych z
prowadzonym projektem/zadaniem publicznym, na czas nieokreślony.
Zezwolenie dotyczy fotografii, video-prezentacji (audio i video) przedstawiającej moją osobę (w całości,
części, twarzy), głos i obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnienie na stronie internetowej,
w Internecie, na portalach komunikacji społecznej, telewizji, radio oraz za pośrednictwem prasy, jak
również zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Zezwalam również na przetwarzanie
mojego wizerunku, głosu poprzez kadrowanie i kompozycje, w tym powielanie, kadrowanie, tworzenie
kompozycji i udostępnienie w Internecie oraz innych mediach, materiałach reklamowych, katalogach, w
prasie, publikacjach naukowych.
Zgoda jest dobrowolna.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Żarski Zamek, z siedzibą w Żarach, pl.
Wyszyńskiego 2.
2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie Administrator Danych Osobowych. Proszę kierować je na adres e-mail
zarskizamek@op.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Stowarzyszenia na podstawie Państwa zgody
(art.6 ust.1. lit. a).
4. Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
3) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
4) usunięcia danych
5) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
6) do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy zarskizamek@op.pl
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba
której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
8. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim do celów archiwalnych i naukowych.
9. Dane nie będą profilowane.
10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, lub organizacji
międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
regulaminie konkursu i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących Stowarzyszeniu Żarski Zamek.

……………………………………………………………….
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych

